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Περίληψη
Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο πιθανός μυϊκός τραυματισμός και η απώλεια της μυϊκής
δύναμης, μετά από μια προπονητική μονάδα άσκησης με αντιστάσεις που εκτελέστηκε μέχρι τη στιγμιαία
εξάντληση, χρησιμοποιώντας υψηλά φορτία, σε μέτρια γυμνασμένα, νεαρά άτομα. Δώδεκα νεαρές, μέτρια
γυμνασμένες γυναίκες εκτέλεσαν 6 σειρές κάμψης του αγκώνα με αντίσταση 85% της μέγιστης
μειομετρικής δύναμης μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση στο ένα άκρο. Με το αντίθετο άκρο εκτέλεσαν τον ίδιο
συνολικό αριθμό επαναλήψεων, με το ίδιο εύρος κίνησης, τον ίδιο ρυθμό εκτέλεσης των επαναλήψεων
αλλά σε 12 σειρές, συνεπώς χωρίς να φτάνουν μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση. Η μέγιστη ισομετρική δύναμη
στην κάμψη αγκώνα, το εύρος κίνησης του αγκώνα, η υποκειμενική αντίληψη του πόνου, η ένταση της
υπερηχογραφικής απεικόνισης και το πάχος του δικέφαλου βραχιόνιου (υπερηχογραφία) αξιολογήθηκαν
πριν, 1, 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά την παρέμβαση. Στο άκρο που έφτασε ως την εξάντληση μειώθηκε η
μέγιστη ισομετρική δύναμη (P≤0,05) και δεν επανήλθε στα αρχικά επίπεδα ακόμα και 96 ώρες μετά την
παρέμβαση. Αντίθετα, η ισομετρική δύναμη μειώθηκε σημαντικά μετά από την άσκηση η οποία δεν
οδήγησε σε στιγμιαία εξάντληση (P≤0,05), αλλά επανήλθε στο αρχικό επίπεδο μετά από 24 ώρες. Η
αντίληψη του πόνου αυξήθηκε σημαντικά 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά από την άσκηση (P≤0,05). Ωστόσο, η
αύξηση αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά από την άσκηση μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση, στις 24, 48,
72 και 96 ώρες μετά την παρέμβαση. Η ένταση της υπερηχογραφικής απεικόνισης του δικέφαλου
βραχιόνιου μυ (που δηλώνει έντονη τοπική φλεγμονή) αυξήθηκε σημαντικά 72 και 96 ώρες, μόνο μετά την
άσκηση μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση (P≤0,05). Η άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση σε
κάθε σειρά, σε άτομα χωρίς εμπειρία στην προπόνηση με αντιστάσεις, οδηγεί σε μυϊκή βλάβη και μείωση
της μυϊκής δύναμης στις επόμενες 96 ώρες.
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1. Εισαγωγή

Η άσκηση με αντιστάσεις αποτελεί έναν δημοφιλή τρόπο άσκησης για την αύξηση της
μυϊκής μάζας και της δύναμης (Suchomel et al. 2018). Ωστόσο, αυτό το είδος άσκησης μπορεί να
προκαλέσει παροδικό μυϊκό τραυματισμό με αποτέλεσμα την πρόσκαιρη μείωση της
λειτουργικής ικανότητας, τον μυϊκό πόνο και τη μείωση της δύναμης στις μυϊκές ομάδες που
ασκήθηκαν (Markus et al. 2021). Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μεταξύ 8-24 ωρών μετά
την άσκηση, να κορυφωθούν στις 24-48 ώρες και να διαρκέσουν αρκετές ημέρες (Owens et al.
2018). Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί διάφοροι παράγοντες που οδηγούν σε μυϊκή
καταστροφή εξαιτίας της άσκησης με αντιστάσεις, όπως οι έκκεντρες μυϊκές δράσεις, το σχετικά
μεγάλο μήκος στο οποίο εργάζεται ένας μυς, η υψηλή ταχύτητα κίνησης (Owens et al. 2018),
καθώς και η εφαρμογή ενός ασυνήθιστου κινητικού προτύπου και όχι αποκλειστικά η έκκεντρη
άσκηση (Margaritelis et al. 2021). Ωστόσο, δεν έχει διερευνηθεί μέχρι σήμερα εάν η άσκηση με
αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση σε κάθε σειρά, είναι ένας επιπλέον παράγοντας του
προπονητικού προγράμματος που μπορεί να οδηγήσει σε ασκησιογενή μυϊκό τραυματισμό.
Σκοπός της προτεινόμενης μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο πιθανός μυϊκός τραυματισμός και η
απώλεια της μυϊκής δύναμης, μετά από μια προπονητική μονάδα άσκησης με αντιστάσεις, που
εκτελέστηκε μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση, χρησιμοποιώντας υψηλά φορτία, σε μέτρια
γυμνασμένα, νεαρά άτομα.

2. Μέθοδος
2.1 Δείγμα
Στη μελέτη συμμετείχαν 12 νεαρές φοιτήτριες Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ηλικία
21,6±2 έτη, ανάστημα 169±6 cm, σωματική μάζα 64±5 kg), οι οποίες δεν είχαν εμπειρία στη
συστηματική προπόνηση με αντιστάσεις πριν τη διεξαγωγή της πειραματικής διαδικασίας. Πριν
τη διεξαγωγή των πειραματικών διαδικασιών ελήφθη έγκριση από την επιτροπή βιοηθικής της
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών για όλες τις διαδικασίες, οι οποίες ήταν σύμφωνες με τη συνθήκη του
Ελσίνκι για τα δικαιώματα των δοκιμαζομένων.
2.2 Διαδικασία συλλογής δεδομένων
Οι δοκιμαζόμενες, προσήλθαν στο εργαστήριο και αφού ενημερώθηκαν εγγράφως και
προφορικώς για όλες τις πειραματικές διαδικασίες, υπέγραψαν έντυπο συναίνεσης για τη
συμμετοχή τους ενώ την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε η μέτρηση της μέγιστης δύναμης (1ΜΑΕ)
στην κάμψη αγκώνα με αλτήρα από όρθια στάση, ξεχωριστά για κάθε άκρο, με οπίσθια στήριξη
του βραχίονα ώστε να μην κινείται η άρθρωση του ώμου και ο βραχίονας, σύμφωνα με τις
καθιερωμένες διαδικασίες (Baechle et al. 2000).
Οι δοκιμαζόμενες εκτέλεσαν άσκηση με αντίσταση 85% της μέγιστης μειομετρικής
δύναμης στην κάμψη αγκώνα με ένα άκρο, σε πλήρες εύρος κίνησης, εκτελώντας 6 σειρές μέχρι
τη στιγμιαία εξάντληση, με διάλειμμα 2 λεπτά μεταξύ των σειρών. Σε κάθε σειρά καταγράφονταν
ο αριθμός των επαναλήψεων που εκτελέστηκαν με πλήρες εύρος κίνησης. Δέκα λεπτά αργότερα,
εκτέλεσαν με το αντίθετο άκρο τον ίδιο συνολικό αριθμό επαναλήψεων, με το ίδιο ποσοστό της
μέγιστης δύναμης, αλλά σε 12 σειρές (ώστε να μην φτάνουν στην εξάντληση σε κάθε σειρά), με
διάλειμμα 2 λεπτά μεταξύ των σειρών. Έξι δοκιμαζόμενες χρησιμοποίησαν το κυρίαρχο άνω άκρο
έως τη στιγμιαία εξάντληση και 6 δοκιμαζόμενες το μη κυρίαρχο (όπως προσδιορίστηκε με βάση
τη μέγιστη ισομετρική δύναμη, η οποία μετρήθηκε την ίδια ημέρα). Η άσκηση πραγματοποιήθηκε
κατά την πρώιμη ωοθυλακική φάση του καταμήνιου κύκλου. Πριν, 1, 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά
την άσκηση με αντιστάσεις αξιολογήθηκε και στα δύο άνω άκρα, η μέγιστη ισομετρική δύναμη
στην κάμψη αγκώνα (90ο) με αισθητήρα εφελκυσμού ο οποίος είχε αγκιστρωθεί σε σταθερό
σημείο στο δάπεδο (Applied Measurements Ltd., DBBE-1000 kg, Aldermaston, Berkshire, UK,
συχνότητα δειγματοληψίας 1000 Hz) και το εύρος κίνησης στην ενεργητική έκταση του αγκώνα,
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με ηλεκτρονικό γωνιόμετρο. Επίσης, αξιολογήθηκε η υποκειμενική αντίληψη του πόνου με
δεκαβάθμια κλίμακα (0=άνευ πόνου και 10 μέγιστος πόνος) με τοποθέτηση βάρους 6 κιλών στην
εμπρόσθια επιφάνεια των καμπτήρων του αγκώνα σε ύπτια κατάκλιση. Τέλος, στα ίδια χρονικά
σημεία μετρήθηκε η ένταση της υπερηχογραφικής απεικόνισης και το πάχος του δικέφαλου
βραχιόνιου μυ, στην πρόσθια βραχιόνια επιφάνεια (Nosaka και Clarkson 1996, Nosaka και
Sakamoto 2001), στο 1/3 του μήκους του βραχιόνιου οστού (ξεκινώντας την μέτρηση του μήκους
από τον αγκώνα) με υπερηχογραφία (50mm ευθύγραμμη κεφαλή, 8 ΜHz Logiq P9, General
Electric, USA).
2.3 Στατιστική ανάλυση
Για κάθε μεταβλητή υπολογίστηκε η μέση τιμή και η τυπική απόκλιση.
Πραγματοποιήθηκε ανάλυση διασποράς επαναλαμβανόμενων μετρήσεων δύο παραγόντων με
Post-hoc ανάλυση Bonferroni, με το λογισμικό IBM SPSS Statistics v22. Οι συσχετίσεις μεταξύ των
μεταβλητών ελέγχθηκαν με τον συντελεστή Pearson’s r. Το επίπεδο σημαντικότητας ορίστηκε σε
P≤0,05.

3. Αποτελέσματα
Το άνω άκρο, το οποίο γυμνάστηκε μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση, εκτέλεσε συνολικά
24±2 επαναλήψεις, σε 6 σειρές. Σημειώνεται ότι στην τελευταία σειρά οι δοκιμαζόμενες
μπορούσαν να εκτελέσουν 2,4±0,5επαναλήψεις. Το αντίθετο άκρο εκτέλεσε ακριβώς τον ίδιο
συνολικό αριθμό επαναλήψεων (για κάθε δοκιμαζόμενη), χωρισμένες σε 12 σειρές.
Η ισομετρική δύναμη των καμπτήρων του αγκώνα μειώθηκε σημαντικά 1 ώρα μετά από
την άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση και παρέμεινε σε χαμηλότερα επίπεδα
από την αρχική δύναμη μέχρι και 96 ώρες μετά το ασκησιογενές ερέθισμα (P≤0,05, Σχήμα 1).
Αντίθετα, η ισομετρική δύναμη μειώθηκε σημαντικά 1 ώρα μετά από την άσκηση η οποία δεν
οδήγησε σε στιγμιαία εξάντληση (P<0,05), αλλά επανήλθε στο αρχικό επίπεδο μετά από 24 ώρες
(Σχήμα 1).

Σχήμα 1. Ισομετρική μυϊκή δύναμη των καμπτήρων του αγκώνα μετά από άσκηση με αντιστάσεις
μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση ή χωρίς να φτάσουν οι δοκιμαζόμενες στη στιγμιαία εξάντληση, σε
κάθε σειρά (σετ).* = στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο πειραματικών συνθηκών στο
συγκεκριμένο χρονικό σημείο (P≤0,05).
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Σχήμα 2. Υποκειμενική αντίληψη πόνου των καμπτήρων του αγκώνα (κλίμακα 0-10) μετά από
άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση ή χωρίς να φτάσουν οι δοκιμαζόμενες στη
στιγμιαία εξάντληση, σε κάθε σειρά (σετ).* = στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
πειραματικών συνθηκών στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο (P≤0,05).
Η υποκειμενική αντίληψη του πόνου αυξήθηκε σημαντικά 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά
από την άσκηση (P≤0,05, Σχήμα 2). Ωστόσο, η αύξηση αυτή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη μετά από
την άσκηση μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση, σε κάθε χρονικό σημείο, από τις 24 ώρες και μετά το
τέλος της άσκησης.
Το πάχος του δικέφαλου βραχιόνιου μυ αυξήθηκε σημαντικά 24, 48, 72 και 96 ώρες μετά
από την άσκηση (P≤0,05), χωρίς να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο
παρεμβάσεων σε κανένα χρονικό σημείο. Η ένταση της υπερηχογραφικής απεικόνισης του
δικέφαλου βραχιόνιου μυ (που δηλώνει έντονη τοπική φλεγμονή) αυξήθηκε σημαντικά 72 ώρες
μετά (26%±49%, P≤0,05) καθώς και 96 ώρες μετά (25±36%, P≤0,05) την άσκηση μέχρι τη στιγμιαία
εξάντληση ενώ δεν μεταβλήθηκε σημαντικά μετά την άσκηση στο αντίθετο άκρο (P>0,05, Εικόνα
1).
Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές αλλαγές στο εύρος κίνησης του αγκώνα μετά
από τις δύο παρεμβάσεις (P>0,05). Δεν βρέθηκαν συσχετίσεις μεταξύ των δεικτών μυϊκής βλάβης
(μείωση της δύναμης, υπερηχογραφικές παράμετροι, πόνος) και της αρχικής μυϊκής δύναμης.
Επιπλέον, η μυϊκή βλάβη δεν διέφερε μεταξύ του κυρίαρχου και του μη κυρίαρχου άκρου.
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Εικόνα 1. Υπερηχογραφική απεικόνιση των καμπτήρων του αγκώνα πριν (αριστερά) και 72 ώρες
(δεξιά) μετά την άσκηση με αντιστάσεις (κάμψεις αγκώνα με αλτήρα με 85% της μέγιστης
δύναμης) σε μια από τις δοκιμαζόμενες. Είναι φανερή η αυξημένη ένταση της υπερηχογραφικής
απεικόνισης (echo intensity, περισσότερο ανοιχτόχρωμη εικόνα) 72 ώρες μετά την άσκηση, που
δηλώνει φλεγμονώδη αντίδραση.

4. Συζήτηση – Συμπεράσματα

Το κύριο εύρημα της μελέτης ήταν ότι η άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία
εξάντληση σε κάθε σειρά, σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα στην προπόνηση με αντιστάσεις,
αποτελεί έναν αυτόνομο παράγοντα που οδηγεί σε μυϊκή βλάβη και παροδική μείωση της μυϊκής
δύναμης. Μέχρι σήμερα έχουν περιγραφεί ορισμένοι ασκησιογενείς παράγοντες που οδηγούν σε
μυϊκή καταστροφή, όπως οι έκκεντρες μυϊκές δράσεις, το μεγάλο μήκος στο οποίο εργάζεται ένας
μυς, η υψηλή ταχύτητα κίνησης, καθώς και η εφαρμογή ενός ασυνήθιστου κινητικού προτύπου
χωρίς απαραίτητη σύνδεση με έκκεντρες μυϊκές δράσεις (Owens et al. 2018). Στην παρούσα
μελέτη, τα δύο άνω άκρα εκτέλεσαν την άσκηση με αντιστάσεις με την ίδια σχετική (%) εξωτερική
αντίσταση, ίδιο αριθμό συσπάσεων, ίδιο εύρος κίνησης και ίδιο συνολικό χρόνο εκτέλεσης στο
έκκεντρο τμήμα της κίνησης. Συνεπώς, η μόνη διαφοροποίηση στο άκρο που εργάστηκε μέχρι την
στιγμιαία εξάντληση ήταν ο επιπλέον αριθμός επαναλήψεων σε κάθε σειρά, ενώ το αντίθετο
άκρο εργάστηκε με περισσότερες σειρές. Ενδεχομένως, κατά τις τελευταίες επαναλήψεις μιας
σειράς που εκτελείται μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση, επιστρατεύονται περισσότερες μυϊκές ίνες
τύπου ΙΙ (ταχείας συστολής) οι οποίες δεν επιστρατεύονται σε ηπιότερες συνθήκες άσκησης. Έτσι,
η μυϊκή βλάβη που προκαλείται από την άσκηση με αντιστάσεις μέχρι τη στιγμιαία εξάντληση
ίσως συνδέεται με αυξημένη επιστράτευση των μυϊκών ινών τύπου II οι οποίες είναι περισσότερο
ευάλωτες σε έντονη χρήση, σε άτομα που δεν είναι συνηθισμένα στην προπόνηση με αντιστάσεις
(Fridén και Lieber, 1992).

-- 5 --

Λάμπρου και συν.: Μυϊκός τραυματισμός στην άσκηση με αντιστάσεις

Επιθ. Βιοχ. Φυσιολ. Άσκησης 8: 1-7, 2022

Οικονομική υποστήριξη

Οι συγγραφείς δεν έλαβαν κάποια οικονομική υποστήριξη για τη συγγραφή της εργασίας.

Σύγκρουση συμφερόντων

Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει καμία σύγκρουση συμφερόντων.
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Abstract
Aim of the study was to investigate muscle damage and muscle strength decrease after resistance
exercise performed until momentary failure using high loads, in moderately trained young individuals.
Twelve young, moderately trained females performed 6 sets of one-arm elbow flexions with 85% 1RM until
momentary failure. Ten minutes later they performed the same total number of repetitions, with the same
range of motion, and the same tempo but in 12 sets, with the contralateral arm, therefore, without reaching
momentary failure. Maximum isometric strength in elbow flexion, elbow range of motion, subjective pain
perception, echo intensity of ultrasound imaging, and biceps thickness (ultrasound) were assessed before, 1,
24, 48, 72, and 96 hours after the interventions. Maximum isometric force (P≤0.05) decreased after exercise
to failure and did not return to baseline even 96 hours after the intervention. In contrast, isometric strength
decreased significantly immediately after exercise not to failure (P≤0.05) but returned to baseline after 24
hours. Pain perception increased significantly 24, 48, 72 and 96 hours after exercise (P≤0.05). However, this
increase was significantly greater after exercise until failure. Echo intensity of the ultrasound imaging
(indicating intense local inflammation) increased significantly at 72 and 96 hours, only after exercise to
failure (P≤0.05). Resistance exercise until momentary failure in each set results in muscle damage and
reduction in muscle strength for the next 96 hours, in individuals with limited experience in resistance
training.
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